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Değerli ebeveynler, 

Okullar açıldı ve çocuklarınızla birlikte sizin için heyecanlı, yoğun beklentili bir zaman başlamış 
oldu. Yeni bir çevre, yeni arkadaşlar ve yeni zorluklar sizleri bekliyor. 

Çocuğunuz kısa süre içinde yeni günlük hayatına alışacak. Ona, sabahtan itibaren yeni güne 
iyi bir şekilde hazırlanmasında yardımcı olabilirsiniz. 

Keyifl i bir kahvaltıdan sonra çocuğunuz okul gününe başlamak için hazır olacak. Peki 
kesinlikle olmazsa olmaz olan ne? Elbette öğle yemeği. Çocuğunuzun okulda da iyi ve dengeli 
beslenmesine dikkat edin. İyi bir beslenme alışkanlığı kazandırarak, gelecekte bilinçli bir 
beslenme için temel oluşturmuş da olursunuz. 

Okula yeni başlayan çocuklar henüz uzun süre sabit oturmaya alışık değiller. Bu sebeple okul 
yolu, dersten önce biraz daha dışarıda olmak için mükemmel bir fırsat. Ayrıca temiz havada 
hareket etmek sadece konsantrasyonu desteklemekle de kalmıyor. Aynı zamanda çocuğunuz 
okulda daha iyi öğrenip çalışabiliyor ve trafikte de dikkatli olmayı öğreniyor. 

Çocuğunuza günlük hareket sağlamak için "Walking Bus" diye adlandırılan girişim de 
müthiş bir seçenek. Bu girişimde, bir veya birkaç yetişkin, çocuğuyla / çocuklarıyla birlikte 
sabit bir güzergahtan doğru okula yürüyorlar ve yol üstündeki “duraklardan” diğer okul 
çocuklarını da alıyorlar. Böylelikle çocuklar hep birlikte güvenle okula ve sonrasında 
eve ulaşmış olurlar ve aynı zamanda trafikte doğru hareket etmeyi ve karşılıklı dikkat 
göstermeyi de öğrenirler. Bu sizin ilginizi mi çekti? Öyleyse bir "Walking Bus" oluşturmak 
için çevrenizdeki diğer ebeveynlerle birleşmeniz yeterli. "Walking Bus" ile ilgili tüm 
bilgilere stiftung.adac.de/sicherheitsaktion adlı web sitemizden ulaşabilirsiniz. 

Güvenlik aksiyonu kapsamında öğretmenleri de Okula-Hazır programımız ile destekliyoruz. 
En genç trafik katılımcılarımızın güvenliğini, görülebilir olmalarını ve hareketlerini birlikte 
desteklemek istiyoruz. 

Desteklerinizi memnuniyetle bekliyor ve çocuğunuzun heyecanlı bir okula başlama süreci 
geçirmesini diliyoruz! 

Saygılarımızla 

Dr. müh. Andrea David
ADAC vakfı başkanı 

Güvenlik aksiyonumuzla okul dönemine güvenli ve aktif olarak başlayın. 

2019 Öğretim Yılında Okula Yeni Başlayan Çocukların Ebeveynlerine. 


